
   
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
ΘΕΜΑ: Σηοιτεία για ηοσς προζωρινούς διδάζκονηες 
 

Με αθνξκή δηακαξηπξίεο θαη θαηαγγειίεο γηα εηδηθή κεηαρείξηζε ζπγγελώλ κειώλ ΕΠ ή 
ππαιιήισλ ησλ ΤΕΙ ζηηο επηινγέο πξνζσξηλώλ δηδαζθόλησλ, παξαθαινύκε λα καο γλσξίζεηε ηα 
ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ δηδάζθνληεο ηνπ Ιδξύκαηόο ζαο ηα δύν ηειεπηαία αθαδεκατθά έηε 2009-2010, 
2010-2011, πνπ έρνπλ απαζρνιεζεί σο έθηαθην πξνζσπηθό, νη νπνίνη έρνπλ άκεζε ζπγγεληθή 
ζρέζε (ζύδπγνο, ηέθλν, αδειθόο-ή, αληςηόο-ά, θιπ.) κε κέινο ΕΠ ή εξγαδόκελν ηνπ Ιδξύκαηόο ζαο. 

Γηα θάζε κηα από ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο, απαηηνύληαη ηα εμήο ζηνηρεία: 

1. Τν όλνκα ηνπ απαζρνιεζέληνο θαη ην όλνκα ηνπ κέινπο ΕΠ ή εξγαδόκελνπ ζην Ίδξπκα κε 
ηνλ νπνίν ν δηδάζθσλ έρεη ζπγγεληθή ζρέζε. 

2. Αλ ε πξόζιεςε έγηλε απεπζείαο ή αλ είρε πξνεγεζεί πξνθήξπμε. Σηελ πεξίπησζε ηεο 
πξνθήξπμεο, ηνλ αξηζκό ησλ ζπλππνςήθησλ ηνπ επηιεγέληνο. 

3. Τα καζήκαηα πνπ δίδαμε ν επηιεγείο θαη αλ είλαη ππνρξεσηηθά ή επηινγήο. 
4. Τν βηνγξαθηθό ηνπ επηιεγέληνο. 
5. Αλ ην βηνγξαθηθό ηνπ επηιεγέληνο έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τκήκαηνο ή όρη. 

Τα ζηνηρεία ζα πξέπεη λα απνζηαινύλ ζηελ αλσηέξσ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηεο Υπεξεζίαο 
καο κέρξη ηελ 20η Μαΐοσ 2011.  

Είλαη απηνλόεην όηη ε ζπγγεληθή ζρέζε δελ απνηειεί αθ’ εαπηήο έλδεημε έιιεηςεο 
αμηνθξαηίαο. Η δηαθάλεηα όκσο ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο  ηθαλνπνηεί ην θνηλό πεξί αμηνθξαηίαο 
αίζζεκα αιιά  θαη πξνζηαηεύεη ηνπο ίδηνπο ηνπο επηιεγέληεο από αξλεηηθά ζρόιηα, όηαλ απηά δελ 
έρνπλ αληηθεηκεληθή βάζε. 

Σαο ππελζπκίδνπκε όηη ζύκθσλα κε ην εδ. γ’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 3549/2007 
(ΦΕΚ 69, η.Α’) «Μεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ γηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Αλώηαησλ 
Εθπαηδεπηηθώλ Ιδξπκάησλ», ηα βηνγξαθηθά όζσλ δηδάζθνπλ ζην Τ.Ε.Ι. πξέπεη λα αλαξηώληαη ζην 
δηαδίθηπν γηα δηαθάλεηα θαη ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

----- 

Μαροφςι,  27 Απριλίου 2011          
Αρ. Πρωτ.     Βαθμόσ Προτερ.   
50096/Ε5            ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΠΡΟ: Τνπο θ.θ. Πξνέδξνπο ησλ Τερλνινγηθώλ 

Εθπ/θώλ Ιδξπκάησλ & ησλ θ.θ.Πξνέδξσλ 
Δηνηθνπζώλ Επηηξνπώλ ΤΕΙ Ινλίσλ Νήζσλ & 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  

  Σηηο έδξεο ηνπο 
 
                
                                                 
                                
  

 
  
  
 

 

 
 
    
  

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 
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